
กรุณากรอกเพียงรายการเดียว โดยเลือกกรอกจาํนวนเงินสุทธิที�ตอ้งการไดรั้บจากการสั�งขายคืน/
สับเปลี�ยนหน่วยลงทุน หรือจาํนวนหน่วยลงทุนที�สั�งขายคืน/สับเปลี�ยน 

 
โปรดตรวจสอบจาํนวนคาํสั�งขายคืน/สับเปลี�ยนหน่วยลงทุนขั!นตํ�าในหนงัสือชี!ชวน และในกรณีที�การสั�งขายคืน/สับเปลี�ยนหน่วยลงทุนมีผลทาํให้
มูลค่าคงเหลือในบญัชีตํ�ากว่าที�กาํหนดไวใ้นหนงัสือชี!ชวน บริษทัจดัการจะดาํเนินการรับซื!อคืน/สับเปลี�ยนหน่วยลงทุนที�คงเหลือในบญัชีทั!งหมดใน
คาํสั�งขายคืน/สับเปลี�ยนหน่วยลงทุนนี!  
 

   ผู้สนับสนุนการขายและรับซื�อคืนหน่วยลงทุน     วนัที�ส่งคาํสั�งขายคืน/สับเปลี�ยน ...................................................... 
  ชื�อ/สาขา .................................................................................     วนัที�รายการมีผล ............................................................................. 
  ชื�อกองทุน  

  ชื�อผูถื้อหน่วยลงทุน              เลขที�บญัชีกองทุน  
 

                                                                                                      

                                   
         

    
    

   ข้าพเจ้าประสงค์ที!จะ  
ขายคืน/สับเปลี!ยนกองทุนเปิดทั!วไป   
" 00 ขายคืนกองทุนเปิดทั�วไป 
" S  -  สับเปลี�ยนกองทนุเปิดทั�วไปไปกองทุนเปิดทั�วไปอื�น  
  ชื�อกองทุน .................................................................................    เลขที�บญัชีกองทุน 
" 05 สับเปลี�ยนกองทุนเปิดทั�วไปไปกองทุน RMF 
  ชื�อกองทุน .................................................................................    เลขที�บญัชีกองทุน 
ขายคืน/สับเปลี!ยนไปกองทุนรวมเพื!อการเลี�ยงชีพ (RMF)   
" 01 ขายคืนไม่เขา้เงื�อนไขไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษี  " 02     ขายคืนเขา้เงื�อนไขไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษีเนื�องจาก ถึงแก่กรรม 
" 03 ขายคืนเขา้เงื�อนไขไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษีเนื�องจาก ทุพพลภาพ 
" 04 สับเปลี�ยนไปกองทุนรวมเพื�อการเลี!ยงชีพของบลจ.อื�น ชื�อกองทุน ....................................................................... บริษทัจดัการ.................................................. เลขที�ใบคาํสั�งซื!อล่วงหนา้ ........................... 
" 06 สับเปลี�ยนไปกองทุนรวมเพื�อการเลี!ยงชีพอื�นของบลจ.กสิกรไทย 
  ชื�อกองทุน .................................................................................    เลขที�บญัชีกองทุน 
" 07 ขายคืน RMF ที�เขา้เงื�อนไขไปกองทุนรวมอื�นภายในบลจ.กสิกรไทย  
  ชื�อกองทุน .................................................................................    เลขที�บญัชีกองทุน 
" 09 ขายคืนเขา้เงื�อนไขไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษีเนื�องจาก อายคุรบ 55 ปี และถือหน่วยลงทุนไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี 
ขายคืน/สับเปลี!ยนไปกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)   
" 10 ขายไม่เขา้เงื�อนไขและไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษี   " 11   ขายคืนเขา้เงื�อนไขไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษี 
" 12 ขายคืนเขา้เงื�อนไขไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษีเนื�องจาก ถึงแก่กรรม  " 13   ขายคืนเขา้เงื�อนไขไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษีเนื�องจาก ทุพพลภาพ 
" 14 สับเปลี�ยนไปกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของบลจ.อื�น ชื�อกองทุน ....................................................................... บริษทัจดัการ.................................................. เลขที�ใบคาํสั�งซื!อล่วงหนา้ ................................ 
" 16 สับเปลี�ยนไปกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื�นของ บลจ.กสิกรไทย 
  ชื�อกองทุน .................................................................................    เลขที�บญัชีกองทุน 
" 17 ขายคืน LTF ที�เขา้เงื�อนไขไปกองทุนรวมอื�นภายในบลจ.กสิกรไทย  
  ชื�อกองทุน .................................................................................    เลขที�บญัชีกองทุน 

 *สําคญัโปรดอ่านก่อนลงนาม*          สําหรับการสับเปลี!ยน ข้อ S, 05, 06, 07, 16 และ 17  
           ขา้พเจา้ไดต้อบแบบสอบถามครบถว้น ไดรั้บทราบระดบัความเสี�ยงของกองทุนรวมและระดบัความเสี�ยงของขา้พเจา้ดงันี!  

                                                                        ความเสี�ยงกองทุนที�ขา้พเจา้ประสงคจ์ะสับเปลี�ยนเขา้                                             ความเสี�ยงที�ขา้พเจา้รับได ้
 
"  ขา้พเจา้ยอมรับความเสี�ยงของกองทุนรวมที�เกินระดบัความเสี�ยงที�ขา้พเจา้ยอมรับได ้  
" ขา้พเจา้ยอมรับความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนในกองทุนรวมที�ลงทนุในต่างประเทศตั!งแต่ร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิกองทุนรวม โดยขา้พเจา้อาจจะขาดทุนหรือไดรั้บกาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยนหรือ
ไดรั้บเงินคืนตํ�ากวา่เงินลงทุนเริ�มแรก  
 ขา้พเจา้ยอมรับความเสี�ยงของกองทุนที�ขา้พเจา้ลงทุนครั! งนี!  โดยขา้พเจา้ไดรั้บคาํแนะนาํจากผูแ้นะนาํการลงทุนเรื�องความเสี�ยงดงักล่าวแลว้ 
 ลงชื�อผูข้ายคืน/สับเปลี�ยนหน่วยลงทุน .................................................................................................................................................... 

*สําคัญโปรดอ่านก่อนลงนาม*           
  "  ขา้พเจา้ไดรั้บหนังสือชี�ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคญั (Fact Sheet) ที�ผูล้งทุนควรทราบ และไดรั้บทราบขอ้กาํหนดเงื�อนไขและความเสี�ยงของกองทุนนี! เรียบร้อยแลว้ และตกลงยินยอมปฏิบติัและผกูพนัตนเองตามขอ้กาํหนดและ
เงื�อนไขดงักล่าวทกุประการ 
*เฉพาะผู้สับเปลี!ยนเข้ากองทุนรวมเพื!อการเลี�ยงชีพ (RMF) เป็นครั�งแรก* 
  " ขา้พเจา้ไดรั้บคู่มือการลงทุน รวมถึงทราบเงื�อนไขและภาระผกูพนัเกี�ยวกบัสิทธิประโยชน์ทางภาษีของกองทุนรวมเพื�อการเลี!ยงชีพแลว้ 
 ทั!งนี!  ขา้พเจา้ยอมรับในรายละเอียด/เงื�อนไข/ความเสี�ยง รวมทั!งค่าธรรมเนียมที�ระบไุวใ้นหนงัสือชี!ชวนและเอกสารประกอบการนาํเสนอ 
 กรณีมีเหตุให้เลิกกองทุน RMF/LTF ตามประกาศ ก.ล.ต.ว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการจดัการกองทุนรวมเพื�อการเลี!ยงชีพหรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว บริษทัจดัการจะดาํเนินการโอนยา้ยการลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนไปยงักองทุน
รวมเพื�อการเลี!ยงชีพหรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื�นภายใตก้ารจดัการของบริษทัจดัการที�มีความเสี�ยงในระดบัตํ�าสุด 
 คาํสั�งขายคืน/สบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนนี! เป็นความประสงคข์องขา้พเจา้เองและขา้พเจา้ขอขายคืนหน่วยลงทนุดงักล่าวเมื�อครบอายโุครงการตามระยะเวลาที�กาํหนดในหนงัสือชี!ชวนในคาํสั�งซื!อนี!  หรือดาํเนินการรับซื!อคืนอตัโนมติั
ตามงวดเวลาตามที�ระบุในหนงัสือชี!ชวนของกองทนุ หรือหากกองทุนมีเหตุให้เลิกกองทุนตามกฎหมาย หรือตามที�ระบุในหนงัสือชี!ชวนในกรณีที�ขา้พเจา้ไดรั้บการจดัสรรหน่วยลงทุน ขา้พเจา้รับทราบและยนิยอมเขา้ผกูพนัตาม
รายละเอียดโครงการที�ไดรั้บอนุมติัจากสาํนกังาน ก.ล.ต. และที�แกไ้ขโดยชอบดว้ยกฎหมาย ตลอดจนขอ้ผกูพนัระหว่างบริษทัและผูถื้อหน่วยลงทุนที�จดัทาํขึ!นโดยชอบดว้ยกฎหมายและลงนามโดยผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม  

กรณีบญัชีนิติบุคคล ขา้พเจา้ขอให้ธนาคารติดต่อ คุณ ............................................................................................................(โปรดระบุชื�อผูมี้อาํนาจลงนามคนใดคนหนึ�ง) ธนาคารจะติดต่อจากเบอร์โทรศพัทบ์นระบบของ
ธนาคาร เพื�อยืนยนัคาํสั�งก่อนทาํรายการ กรณีไม่สามารถติดต่อบุคคลที�ระบุไดข้า้พเจา้ขอให้ธนาคารปฏิเสธการทาํรายการ 

 ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในใบคําสั!งขายคืน/สับเปลี!ยนหน่วยลงทุนและขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวถูกต้อง เป็นจริงและตรงตามวตัถุประสงค์ในการสั!งขายคืน/สับเปลี!ยนหน่วยลงทุนของข้าพเจ้าทุกประการ   
    
 ลงชื�อผูข้ายคืน/สับเปลี�ยนหน่วยลงทนุ ...............................................................................................................................................................................................................................................................................  

 
ผูแ้นะนาํการลงทุน/Maker …………………………………………………………………………………………….………....         ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

เลขที�ใบอนุญาต ………………………………………………………………………………………………………..……………………..….                                                                          ผูอ้นุมติัรายการ/Checker 
คาํเตือนตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. การลงทุนในหน่วยลงทุนมีใชก้ารฝากเงินและมีความเสี�ยงของการลงทุน ผูถ้ือหน่วย ลงทุนอาจไดรั้บเงินลงทุนคืนมากกวา่หรือนอ้ยกวา่เงินลงทุนเริ�มแรกก็ไดแ้ละอาจไม่ไดรั้บเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที�กาํหนด 
หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนไดต้ามที�มีคาํสั�งไวแ้ละผูถื้อหน่วยลงทุนควรซื!อขายหน่วยลงทุนกบับคุคลที�ไดรั้บความเห็นชอบ 

   บริษัทขอสงวนสิทธิ ในการที�จะปฏิเสธการทาํรายการตามคาํสั�งซื!อ หรือขอ้มูลอนัเป็นสาระสําคญัในใบคาํสั�งซื!อไมช่ดัเจน หรือขดักบัเงื�อนไขที�ระบุไวใ้นหนงัสือชี!ชวน หรือกรณีที�บริษทัจดัการพิจารณาเห็นวา่คาํสั�งซื!อนี! มีผลกระทบตอ่กองทุนหรือผูถ้ือหน่วยลงทุน 

ใบคําสั!งขายคืน/สับเปลี!ยนหน่วยลงทุน 

โปรดอ่านข้อกําหนดและเงื!อนด้านหลัง 
ธนาคารไม่มีนโยบายรับฝากสมุดบัญชีทุกประเภทของลูกค้า 

 

0 0   
จํานวน 

บาท สตางค ์

จาํนวนหน่วย 
จาํนวนเงินหรือจาํนวนหน่วย (ตวัอกัษร) 

0 0   

0 0   

0 0   

0 0   

0 0   

0 0   

สาํหรับผูส้นบัสนุนการขายและรับซื! อคืนหน่วยลงทนุ 

ลงลายมือชื!อเจ้าหน้าที! 

 



สาํหรับลูกคา้ 
 

 
ข้อกาํหนดและเงื�อนไข 

1. การขายคืนหน่วยลงทุนซึ! งมิไดเ้ป็นไปตามเงื!อนไขตามประมวลรัษฎากร หรือกฎหมายวา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร ผูถื้อหน่วยลงทุนจะมีภาระคืนภาษีและการยื!นแบบแสดงรายการ
เพิ!มเติมตามขอ้กาํหนดของกรมสรรพากร 

2. บริษทัจะชาํระค่าขายคืนหรือสบัเปลี!ยนหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัทาํการ นบัจากวนัที!คาํสั!งขายคืน/สบัเปลี!ยนหน่วยลงทุนนี"สมบูรณ์หรือตามเงื!อนไขที!กาํหนดในหนงัสือชี"ชวน 

3. การขายคืนกองทุนรวมเพื!อการเลี"ยงชีพและ/หรือกองทุนรวมหุน้ระยะยาว เนื!องจากทุพพลภาพหรือถึงแก่กรรม ตอ้งยื!นหลกัฐานเพิ!มเติมเพื!อขอยกเวน้ภาษี 

4. การสบัเปลี!ยนกองทุนรวมเพื!อการเลี"ยงชีพและ/หรือกองทุนรวมหุน้ระยะยาวไปบริษทัจดัการอื!น ผูล้งทุนจะตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมการสับเปลี!ยนโดยการชาํระในวนัเดียวกบัวนัทาํ
รายการตามอตัราที!กาํหนด 

5. โปรดศึกษาเงื!อนไขการสบัเปลี!ยนกองทุนที!กาํหนดในหนงัสือชี"ชวน 

 

 

ตารางแสดงรายละเอยีดสิทธิขั!นพื!นฐานของผู้บริโภค 
สิทธิของผู้บริโภค ผลติภัณฑ์/บุคลากร/กระบวนการ 

#. สิทธิที!จะไดรั้บขอ้มูลที!ถูกตอ้ง · ผูบ้ริโภคตอ้งไดรั้บการชี"แจงถึงความแตกต่างระหวา่งผลิตภณัฑห์ลกัของธนาคารพาณิชย ์กบัผลิตภณัฑด์า้นหลกัทรัพยแ์ละดา้น
ประกนัภยัที!ชดัเจน 

· ผูบ้ริโภคตอ้งไดรั้บขอ้มูลรายละเอียดผลิตภณัฑ ์ความเสี!ยง เงื!อนไข ผลตอบแทน เช่น ในรูปของ APR (Annual Percentage Rate) 
หรือ IRR (Internal Rate of Return) และสมมติฐานที!เกี!ยวขอ้ง 

· ผูบ้ริโภคตอ้งไดรั้บขอ้มูลการโฆษณาหรือการใชสื้!อทางการตลาดในการส่งเสริมการขายอยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 

· ผูบ้ริโภคตอ้งไดรั้บเอกสารสรุปขอ้มูลสาํคญัประกอบการเสนอขายผลิตภณัฑ ์ดา้นหลกัทรัพยแ์ละดา้นประกนัภยั(Fact Sheet) ที!ระบุ 
ลกัษณะพิเศษและความเสี!ยงของผลิตภณัฑด์ว้ยถอ้ยคาํที!กระชบั เขา้ใจง่ายตามรูปแบบที!สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) เพื!อประกอบการตดัสิน 
ใจในการซื"อผลิตภณัฑ ์

$. สิทธิที!จะเลือกซื"อผลิตภณัฑแ์ละ
บริการทางการเงินไดอ้ยา่งอิสระ 

· ผูบ้ริโภคมีสิทธิตดัสินใจลงทุนอยา่งอิสระและสามารถปฏิเสธการซื"อผลิตภณัฑ ์ดา้นหลกัทรัพยแ์ละดา้นประกนัภยัได ้

· ผูบ้ริโภคมีสิทธิปฏิเสธการซื"อผลิตภณัฑด์า้นหลกัทรัพยแ์ละดา้นประกนัภยั ควบคู่กบัผลิตภณัฑข์องธนาคารพาณิชย ์และธนาคาร 
พาณิชยต์อ้งใหสิ้ทธิแก่ผูบ้ริโภคในการเลือกซื"อหรือไม่ซื"อผลิตภณัฑ ์ดงักล่าว 

· ผูบ้ริโภคมีสิทธิใหค้วามยินยอมหรือปฏิเสธการเปิดเผยขอ้มูล ตามเอกสารหนงัสือให้ความยินยอม ซึ!งแยกออกจากสญัญาการซื"อ 
ผลิตภณัฑ ์

%. สิทธิที!จะร้องเรียนเพื!อความเป็นธรรม · ผูบ้ริโภคมีสิทธิร้องเรียนทุกสาขาของธนาคารพาณิชยที์!ขายผลิตภณัฑด์า้น หลกัทรัพยแ์ละดา้นประกนัภยั (Point of Sale) โดยตอ้ง
ไดรั้บหลกัฐานวา่ธนาคารพาณิชยไ์ดรั้บเรื!องร้องเรียนแลว้ 

· ผูบ้ริโภคสามารถสอบถามขอ้มูลเพื!อใหเ้กิดความเขา้ใจในผลิตภณัฑจ์าก ศูนยก์ารขอ้มูลผูบ้ริโภค (Call Center) ของธนาคารผูข้าย 
4. สิทธิที!จะไดรั้บการพิจารณาค่าชดเชย  
หากเกิดความเสียหาย 

· ผูบ้ริโภคมีสิทธิไดรั้บการชดเชยตามความเหมาะสม หากพิสูจนแ์ลว้วา่ธนาคารพาณิชยไ์ม่ไดป้ฏิบติัตามแนวนโยบายการขาย
ผลิตภณัฑที์!ดี โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ เป็นเหตุใหผู้บ้ริโภคไดรั้บเสียหาย 
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